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La cinquena edició del fes-
tival dirigit per Joan Mas
«aposta per la música en
directe com a proposta lu-
dicocultural per viure les
nits estiuenques a Barcelo-
na», i ho fa desacomplexa-
dament i obrint-se a tot ti-
pus d’estils: jazz, blues,
funk, flamenc, salsa, elec-
trònica... I rumba catalana:
el concert inaugural del
festival estarà protagonit-
zat, el 24 de juliol a l’Au-
ditori, per Peret, que hi
presentarà el seu últim
disc i repassarà els èxits de
mig segle de rumba amb
una macrobanda de dotze
músics i convidats espe-
cials. L’endemà, al mateix
escenari, hi actuarà el
quartet del gran saxofonis-
ta Wayne Shorter. El 26 de
juliol, el Liceu rebrà els
músics del Buena Vista
Social Club, amb Cachaíto
López, Guajiro Mirabal,
Manuel Galbán i Jesús
Aguaje Ramos, amb la
col·laboració especial de
Barbarito Torres i el seu
llaüt i un total de dotze
músics en escena. El di-
vendres 27 de juliol tindrà
lloc a l’Auditori una altra
de les propostes més atrac-
tives del festival: la can-
tant cubana Lucrecia i
l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya presentaran
Sons d’Amèrica, sota la di-
recció de Cristóbal Soler.

El dimarts 7 d’agost, al
Teatre Grec, hi haurà un
altre experiment de fusió
amb un gran potencial: la
Perico Sambeat Flamenco

Big Band, on aquest expe-
rimentat saxofonista diri-
girà una formació de vint
músics, entre els quals hi
haurà el guitarrista Gerar-
do Núñez, el cantaor Joa-
quín Gómez Duende i el
percussionista Cepillo
(cajón) per aportar aires
flamencs a aquesta impo-
nent big band jazzística.

El 4 de setembre, a
l’Auditori, hi actuarà l’Or-
questra Àrab de Barcelo-
na, amb diversos convi-
dats: Omar Sosa (piano),
Omar Faruk (llaüt i ney),
Miquel Gil (veu i guitarra)
i Lucrecia (veu). També a
l’Auditori, però canviant
totalment de terreny esti-
lístic, l’endemà hi tindrà

lloc un concert de Fango-
ria, en què el grup liderat
per Alaska i Nacho Canut
presentarà el seu últim
disc, El extraño viaje.

Més música llatina
El Mas i Mas tindrà com-
pletarà la seva important
representació de ritmes
llatins amb les formacions
cubanes Manolito Simo-
net y su Trabuco –com es
coneix a Cuba un grup de
persones reunides per a un
mateix objectiu– i Eddy K,
amb el seu reggaeton, que
actuaran el 31 de juliol a
Luz de Gas, i els ja clàssics
José Luis Cortés y NG La
Banda, una altra gran or-
questra de setze músics

que arribarà el dimecres 1
d’agost a la sala Apolo.

A més dels concerts
programats al llarg de tot
l’estiu en els locals del
grup Mas i Mas, Tarantos
(flamenc i jazz), Jamboree
(jazz) i Moog (electròni-
ca), a l’entresòl de La Pe-
drera es portaran a terme,
de l’1 al 31 d’agost, tota
una sèrie de concerts de
música clàssica sota el tí-
tol genèric 30 minuts de
música a La Pedrera, amb
sessions diàries, a les 7, a
les 8 i a les 9 del vespre, i
entrades a 5 euros. Hi hau-
rà una gran varietat de so-
listes i formacions de cam-
bra. Plana web: www.ma-
simas.com/festival.

El Mas i Mas Festival s’obre també
a la música clàssica, a La Pedrera

S’han previst 140 concerts en diferents espais, del 24 de juliol al 5 de setembre

Mohamed Soulimane (Orquestra Àrab), Lucrecia i Peret, en la presentació d’ahir. / EL PUNT

� El cinquè San Miguel Mas i Mas
Festival ha programat un total de 140
concerts, entre el 24 de juliol i el 5 de
setembre, en nou espais diferents de

XAVIER CASTILLÓN / Barcelona Barcelona, entre els quals s’estrenen
aquest any La Pedrera –on es portarà
a terme un cicle de música clàssica–,
Luz de Gas, l’Apolo i l’amfiteatre
del Grec. El Mas i Mas també recu-

pera el Gran Teatre del Liceu, on el
26 de juliol actuaran els músics cu-
bans del Buena Vista Social Club.
Per l’Auditori passaran Peret, Way-
ne Shorter i Lucrecia amb l’OBC.

� Joan Adell (Blanes,
1938) ha estat el guanya-
dor de la vuitena edició del
premi de narrativa breu
Víctor Mora, que es va fer
públic divendres passat.
Adell, que signa amb el
pseudònim Telm, va gua-
nyar amb l’obra El mossèn
de les putes, que serà el tí-
tol del llibre que es publi-
carà aquest any i que reco-
llirà tretze narracions més,

finalistes del premi.
Segons l’autor, la sinop-

si del relat guanyador és la
següent: «Un vell capellà,
dels que no s’han tret la so-
tana i que des de fa anys
viu en una antiga escala
del barri gòtic de Barcelo-
na, veu el trasbals que pro-
voca en la seva vida la ins-
tal·lació d’una casa de bar-
rets al pis de sota.» Adell
explica que, tot i això, la
història és «apta per a tots

els públics». El relat es ba-
sa en les reaccions de les
persones implicades en el
fet, com el mateix capellà,
la resta de veïns, la dona de
fer feines, la mestressa del
prostíbul, les prostitutes,
els clients i fins i tot el bis-
be. El moll de l’os del re-
lat, però, l’ocupa la relació
entre la Lola, la mestressa
del prostíbul, les seves no-
ies i el capellà.

El volum, editat per Edi-

cions La Busca, també in-
clourà els relats de Miracle
Sala, Joan Cardona i Enric
Roca (Girona), Josep Ma-
sanés (Maó), Sergio Ro-
che (Barcelona), Isabel
Gràcia (Vilanova i la Gel-
trú), Marc Pallarés (Valèn-
cia), Josep Valor (Vila-re-
al), Anna Corredor (Pals),
Jeremies Soler (Terrassa),
Carme Cabús (Sant Cu-
gat), Jordi Pastó (Lleida) i
Rafael Hitlodeo (Gavà).

Joan Adell guanya el premi Víctor Mora
amb el relat «El mossèn de les putes»
DANI CHICANO / L’Escala

� La cultura catalana tam-
bé estarà representada a la
Fira del Llibre de Frank-
furt a través d’una àmplia i
diversa selecció de músics
de diferents estils. El pop i
el rock hi seran presents en
el cicle Catalan Sounds, en
el qual actuaran, el 4 d’oc-
tubre a la sala Brotfabrik,
el cantautor valencià Òs-
car Briz i Nubla, el projec-
te mestís liderat per la can-
tant Leonor Carlevaro, una
barcelonina d’orígens li-
banès i italià, criada a No-
va York; i el dia 11 d’octu-
bre hi coincidiran els ma-
llorquins Antònia Font i
Lax’n’Busto.

Entre el 2 i el 20 d’octu-
bre tindrà lloc al Staat-
stheater de Darmstadt, el
cicle Dies d’Òpera Catala-
na: el dia 2, s’hi represen-
tarà Juana, d’Enric Palo-
mar; els dies 6 i 7, El fer-
vor de la perseverança, de
Carles Santos; els dies 12,
14 i 19, La Cuzzoni,
d’Agustí Charles, i el 18 i
el 20 d’octubre, El saló

d’Anubis, de Joan Albert
Amargós. Una mostra del
jazz català es podrà escol-
tar els dies 2 i 3 d’octubre,
al Jazzkeller: el primer dia
hi actuaran Colina, Miral-
ta i Sambeat Trio Hat, i
l’endemà, Tornassol, for-
mat per Manel Camp,
Lluís Ribalta, Horacio Fu-
mero i Matthew Simon, i
l’Andreu Zaragoza Quin-
tet. A l’Alte Oper, el dia 5
l’Internationale Ensemble
Modern Akademie inter-
pretarà obres d’autors ca-
talans contemporanis, i el
dia 10 hi actuarà l’OBC. El
dia 12, Jordi Savall actua-
rà, amb la Capella Reial i
Hesperion XXI, a St. Kat-
harinenkirche, i el 13 com-
partiran escenari a l’Alte
Oper Maria del Mar Bonet
i Miguel Poveda. També
s’han programat quatre
Nits Sónar i, prèviament a
la fira, la Quinzena Catala-
na al Hebbel-Theater de
Berlín, en què actuaran,
del 19 al 21 de setembre,
Llibert Fortuny, La Troba
Kung-Fú i 08001.

Lax’n’Busto, Savall, Santos,
Antònia Font, Bonet i

Poveda portaran la música
catalana a Frankfurt
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